
Screenings- en actielijst medische herstelopvang voor dakloze personen 

 

        Algemene informatie 

o Doelpubliek: opvang voor dakloze patiënten met medische noden  

o Capaciteit: 5 herstelbedden 

o Noodzakelijke inclusiecriteria (alle drie dienen aanwezig te zijn): 

o Persoon in dakloosheid met binding Gent 

o Fysiek gezondheidsprobleem 

o Ambulante zorg ontoereikend en 24-uursopvang is het medisch advies 

o Exclusiecriteria: Het vast medisch team bestaat uitsluitend uit zorgkundigen en verpleegkundigen en 

is geen alternatief voor ziekenhuisopname. De verpleegkundigen zijn enkel overdag aanwezig, 

waardoor er geen 24u/24u verpleegkundige begeleiding is.  Gespecialiseerde zorg is niet aanwezig (bv. 

voor onstabiele psychiatrische cliënten, bedlegerige cliënten, cliënten met nood aan intraveneuze 

behandeling, zuurstoftherapie, … ). 

o Ontslagcriteria:  

o Medisch herstel of stabilisatie, ambulante zorg mogelijk, niet naleven regels of vertrek op 

eigen initiatief. 

Aanmeldingprocedure 

o Na consult bij de dienst thuislozenzorg, mailt u dit formulier naar ina.genbrugge@ocmw.gent. Wij 

proberen u dezelfde werkdag nog te contacteren. 

o Aandachtspunten voor een vlotte verwijzing: 

• Wees zo volledig mogelijk om prioritering te vergemakkelijken. 

• Indien bij opname de gegeven informatie niet correct blijkt te zijn, kan een opname alsnog 

geweigerd worden (bv: niet-stabiele diabetes, …) 

• Als u niet over de volledige informatie beschikt, gelieve dit ook te vermelden.  

• Voeg steeds een recent medisch verslag en medicatiefiche toe.  

Aandachtspunten bij opname 

De aanmelding en het delen van persoonsgegevens zijn met de hulpvrager besproken. Ja / Nee (schrappen 

wat niet past) 

De cliënt is akkoord met de aanmelding. Ja / Nee (schrappen wat niet past) 

 

Datum aanmelding:       /       / 20 

 

Gegevens aanmelder 

Dienst + organisatie  

Naam + voornaam  

Functie  

Email  

GSM/tel  

Actieve rol in hulp-/zorgverlening  Ja   /   Nee   (schrappen wat niet past) 

 

 

mailto:ina.genbrugge@ocmw.gent


Identiteit patiënt  

Naam  

Voornaam  

Genderidentiteit  

Rijksregisternummer / BIS  

Geboortedatum  

Relationele status  

Verblijfplaats voor opname  

(Referentie)adres  

Ambtshalve geschrapt ☐ 

Huisarts ☐  Naam: 

      Adres: 

      Telefoon: 

 

Inkomen  

Heeft de patiënt een inkomen, zo ja, 

welk inkomen? 

 

 

Contact patiënt  

GSM  

Email  

Moedertaal  

Contacttaal  

Indien niet Nederlandstalig, wat is 

het niveau Nederlands? 

 

Wijze van communicatie? Is er een 

tolk nodig? Engels? Frans?... 

 

 

 

Dakloosheid  

Sinds wanneer is de persoon dakloos (=wonen 

op straat of openbare ruimte)?  

Is dit één aansluitende periode of zijn dit 

wisselende periodes? 

 

Waar sliep de patiënt de voorbije 

nachten/weken? 

 

Maakte de patiënt reeds gebruik van de 

nachtopvang Gent? 

 

Maakte de patiënt reeds gebruik van andere 

opvanginitiatieven? Zo ja, welke en wanneer? 

 

Hoelang verblijft de patiënt reeds in Gent?  

Wat is de binding van de cliënt met Gent: 

familie? Vrienden? Werk? Kinderen of partner? 

Hulpverlening? …  

 

Zijn er nog bepaalde zaken rond de 

dakloosheid die belangrijk zijn om te weten 

voor het verblijf? 

 

 



 

Toegang tot zorg  

Mutualiteit/zorgkans ☐  Welke?  

OCMW - DMH ☐ 

Fedasil ☐ 

Partieel: Ander EU-land (Europese 

ziekteverzekeringskaart) 
☐ 

Geen terugbetaling ☐ 

Geen Borgsteller ☐ 

Niet gekend ☐ 

! Indien de cliënt een Dringende Medische Hulp heeft, graag een geldig waarborgattest toevoegen.  

 

Medische zorgnood Ja Nee ? Specifieer 

- Wondverzorging (wat, waar, frequentie, 

lijst benodigdheden,…) 
☐ ☐ ☐  

- Medicatie (lijst welke, hoeveelheid en 

tijdstip, manier van toediening,…) 
☐ ☐ ☐  

- Kinetherapie (welke, frequentie + aantal 

behandelingen,…) 
☐ ☐ ☐  

- Nood aan verpleegkundige zorgen (vb. 

wondzorg, toezicht bij medicatie inname) 
☐ ☐ ☐  

- Andere ☐ ☐ ☐  

Is de patiënt in staat om voldoende autonoom 

te functioneren in een collectieve verblijfsvorm 

zonder 24u fysieke (medisch) permanentie (vb 

toiletbezoek)? 

☐ ☐ ☐  

Zijn er nog bepaalde zaken rond de medische 

zorgnood die belangrijk zijn om te weten voor 

het verblijf? 

☐ ☐ ☐  

Is de patiënt therapietrouw?     

 

Netwerk  

Wat is/was het professioneel netwerk rond de 

patiënt (justitie, welzijn, gezondheid)? Welke 

actoren zijn (actief) betrokken + 

contactgegevens (minimaal naam + telefoon)? 

 

Waaruit bestaat het niet-professioneel 

netwerk? Kan de patiënt op familie en/of 

vrienden terugvallen voor opvang na ontslag? 

 

Zijn er mensen die op de hoogte gebracht 

moeten worden indien de patiënt tijdelijk zou 

verhuizen naar het herstelverblijf? 

 

 

Zijn er nog bepaalde zaken rond het netwerk 

die belangrijk zijn om te weten voor het 

verblijf? 

 

 



Kwetsbaarheid Ja Nee ? Specifieer 

Zijn er fysieke gezondheidsproblemen, naast 

diegene waarvoor de aanmelding gebeurt?  
☐ ☐ ☐  

Zijn er vermoedens van een beperking? ☐ ☐ ☐  

Heeft de patiënt een verslaving? Is de patiënt 

afhankelijkheid van middelen? 

Substitutietherapie? 

☐ ☐ ☐  

Zijn er (vermoedens van) 

psychische/psychiatrische problemen? 
☐ ☐ ☐  

Zijn er nog bepaalde zaken rond de 

kwetsbaarheid die belangrijk zijn om te weten 

voor het verblijf? 

☐ ☐ ☐  

 



 

 

 

Dient door medisch personeel gescoord te worden 

Zelfredzaamheid Score invullen 1 2 3 4 5 

Zich wassen  kan zichzelf 

helemaal wassen 

zonder enige hulp 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

wassen boven of 

onder de gordel 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig om 

zich te wassen 

zowel boven als 

onder de gordel 

moet volledig 

worden geholpen 

om zich te wassen 

zowel boven als 

onder de gordel 

 

Zich kleden  kan zich helemaal 

aan- en uitkleden 

zonder enige hulp 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

kleden boven of 

onder de gordel 

(zonder rekening 

te houden met de 

veters) 

heeft 

gedeeltelijke hulp 

nodig om zich te 

kleden zowel 

boven als onder 

de gordel 

moet volledig 

worden geholpen 

om zich te kleden 

zowel boven als 

onder de gordel 

 

Transfer en 

verplaatsingen 

 is zelfstandig voor 

de transfer en kan 

zich volledig 

zelfstandig 

verplaatsen 

zonder 

mechanisch(e) 

hulpmiddel(en) of 

hulp van derden 

is zelfstandig voor 

de transfer en 

verplaatsingen, 

mits het gebruik 

van 

mechanisch(e) 

hulpmiddel(en) 

(kruk(ken), 

rolstoel,…) 

heeft volstrekte 

hulp van derden 

nodig voor 

minstens één van 

de transfers en/of 

zijn 

verplaatsingen 

is bedlegerig of zit 

in een rolstoel en 

is volledig 

afhankelijk van 

anderen om zich 

te verplaatsen 

 

Toiletbezoek  kan alleen naar 

het toilet gaan, 

zich kleden en 

zich reinigen 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig van 

derden om naar 

het toilet te gaan 

of zich te kleden 

of zich te reinigen 

moet volledig 

worden geholpen 

om naar het toilet 

te gaan en/of zich 

te kleden en/of 

zich te reinigen 

moet volledig 

worden geholpen 

om naar het 

toilet/toiletstoel 

te gaan en om 

zich te kleden en 

te reinigen 

 

Continentie  is continent voor 

urine en faeces 

is accidenteel 

incontinent voor 

urine of faeces 

(inclusief 

blaassonde of 

kunstaars) 

is incontinent 

voor urine 

(inclusief 

mictietraining) of 

voor faeces 

is incontinent 

voor urine en 

faeces 

 

Eten  kan alleen eten 

en drinken 

heeft vooraf hulp 

nodig om te eten 

of te drinken 

heeft gedeeltelijk 

hulp nodig tijdens 

het eten of 

drinken 

de patiënt is 

volledig 

afhankelijk om te 

eten of te drinken 

 

Oriëntatie in tijd  geen probleem nu en dan, zelden 

probleem 

bijna elke dag 

probleem 

Volledig 

gedesoriënteerd 

Niet meer te 

testen omwille 

van gevorderde 

toestand 

Oriëntatie in plaats  geen probleem nu en dan, zelden 

probleem 

bijna elke dag 

probleem 

Volledig 

gedesoriënteerd 

Niet meer te 

testen omwille 

van gevorderde 

toestand 



Checklist wat meebrengen naar medisch herstelverblijf 

Wat In orde (kruis aan) 

Behandelplan    

Medicatie en medisch materiaal voor minimaal de komende 24u (minimaal 48 uur bij 

opnames op vrijdag) 
 

Voorschrift/protocol wondzorg (indien van toepassing)  

Voorschrift voor kinesitherapie (indien nodig)  

Medicatieplan en de nodige voorschriften voor medicatie  

Wasgerief (Tandenborstel en -pasta, wasgerief, shampoo, scheermateriaal)  

Pyama/slaapkleed en pantoffels  

Papier met naam en telefoonnummer contactpersoon WGC/ ziekenhuis/huisarts  

Kledij en schoenen  

Eigen rookwaar (indien van toepassing)  

 

 

 


